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In deze toelichting vindt u uitleg over de belangrijkste verandering in de Nieuwsbegrip-basisles, 
namelijk de manier waarop de leerlingen de tekst gaan lezen en daar actief mee aan de slag 
gaan: actief lezen met sleutelvragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeldles 
Na deze toelichting (zes pagina’s) vindt u in dit document een voorbeeldles. Dit is de B-les die 
in week 34 online komt (de zomerles): 
 
• De leestekst 
• Het werkblad Actief lezen 
• Het opdrachtenblad 
• De weekhandleiding 
  

Let op: de bijgevoegde les is een voorbeeld, op niveau B. Ondanks het vaste format, kan elke les 
weer iets anders uitpakken, zeker als het om een les op een ander niveau gaat. 
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1. Indeling per blok 
 
Nieuwsbegrip blijft werken met blokken van zes weken. Die zijn standaard als volgt ingedeeld: 
 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Actief 
lezen 
   

Actief 
lezen 

Alternatief Actief 
lezen 

Actief 
lezen 

Blokles 

 
De hieronder beschreven aanpak van actief lezen geldt dus voor de basisles in week 1, 2, 4 
en 5 van elk blok. Week 3 bevat een alternatieve les, gebaseerd op de scenario’s die we 
eerder al hebben gedeeld in onze Facebookgroep Nieuwsbegrip Anders. De alternatieve les is 
onderdeel vanaf blok 2. In de blokles kijken leerlingen terug op wat ze in het blok geleerd 
hebben en passen ze dat geïntegreerd toe. 
 
 
2. Opzet van de basisles 
 
De basislessen hebben twee onderdelen (kan af en toe wel eens drie zijn), waarbij de nadruk 
ligt op het eerste onderdeel: Actief lezen. Het tweede onderdeel bestaat uit een sleutelschema 
of een schrijfopdracht. We bespreken hieronder Actief lezen eerst globaal, daarna stap voor 
stap. 
 
2.1. Actief lezen - globaal 
Onder actief lezen verstaan we het lezen van de tekst in groepjes, waarbij leerlingen in 
interactie met elkaar bespreken waar de tekst over gaat. Het onderling bespreken van de 
inhoud van de tekst helpt hen bij het vormen van een ‘mentaal plaatje’ van de tekst.  
 
De tekst wordt hier door de leerlingen twee keer gelezen: om de beurt een tekstdeel, hardop 
denkend. 
1. De eerste keer worden leerlingen gestimuleerd om onduidelijkheden op te helderen en zelf 

vragen te stellen over zaken die ze niet goed begrijpen. Hiervan maken ze notities op het 
werkblad Actief lezen, op de linkerhelft van de pagina.  

2. De leerlingen gaan daarna aan de slag met het bespreken en beantwoorden bij elk stukje 
van zogenaamde sleutelvragen. De sleutelvragen stimuleren leerlingen om verbanden te 
doorzien, afleidingen te maken en de tekst samen te vatten. Door het bespreken van de 
sleutelvragen maken de leerlingen het mentale plaatje in hun hoofd nog rijker. De 
leerlingen zien in de tekst door nummertjes, wanneer er een sleutelvraag is. Ook de 
antwoorden op deze sleutelvragen noteren de leerlingen op het werkblad Actief lezen, maar 
dan op de rechterhelft van de pagina. 

Op het lezen van de tekst in deze twee stappen zijn variaties mogelijk. Zie daarvoor 2.2. 
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Werkblad Actief lezen 

 
 
De leerlingen werken in groepjes, maar uw eigen rol blijft cruciaal. U bereidt het actief lezen 
voor met instructie en modelen, houdt de voortgang in de gaten, geeft extra instructie aan 
leerlingen die dit nodig hebben en neemt na het actief lezen met alle leerlingen door hoe goed 
de tekst begrepen is.  
 
2.2. Actief lezen – stap voor stap 
De opbouw van de vaste basisles (week 1, 2, 4 en 5 in elk 6-wekelijks blok) is als volgt. 
 
Voor het lezen 
• U laat de leerlingen de ‘buitenkant’ van de tekst bekijken en bespreekt met hen wat ze 

denken dat de tekst hun gaat vertellen. Houd dit kort. 
• U bespreekt met de leerlingen wat het leesdoel en wat het lesdoel is. 
• U bespreekt met de leerlingen de instructies en uitleg in het uitlegblokje. 
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Lezen - 1e en 2e keer lezen 
1. U start met het modelen van het eerste tekstdeel. In het modelen doet u het actief lezen 

voor. Ook omgaan met je leesdoel en de inhoud van de uitleg kunnen onderdeel van het 
modelen zijn. De weekhandleiding geeft daarvoor een script. 

2. De leerlingen vormen groepjes en gaan de tekst actief lezen:  
• Eerst lezen ze de tekst per tekstdeel zelf actief: ze stellen vragen over de inhoud en 

proberen begripsproblemen op te lossen. Ze bespreken deze en noteren ze op het 
werkblad Actief lezen.  

• Vervolgens lezen ze de tekst opnieuw waarbij ze per tekstdeel een of meer 
sleutelvragen bespreken en het antwoord erop noteren op hetzelfde werkblad. 

Het is ook mogelijk bij het lezen van de tekst het zelf actief lezen en de sleutelvragen te 
combineren, maar dan moet u er zeker van zijn dat leerlingen het belang inzien van zelf actief 
lezen en niet alleen de sleutelvraag beantwoorden, of dat u dit kunt sturen. Dit laatste 
bijvoorbeeld bij leerlingen die in uw instructiegroepje zitten. 
 
Na het lezen 
3. U bespreekt met de leerlingen de tekst na. U stelt de sleutelvragen aan de orde, laat 

leerlingen vertellen wat ze als antwoord geformuleerd hebben en vraagt bij elk antwoord 
hoe ze weten/hoe ze afleiden waarom dat een goed antwoord op de vraag is. Hebben 
leerlingen moeite met een sleutelvraag, dan kunt u hen ondersteunen met de hulpvragen in 
de leshandleiding. Ook vraagt u naar de eigen vragen en/of begripsproblemen, zoals 
onbekende woorden. 

4. U bespreekt met de leerlingen of ze hun leesdoel bereikt hebben. 
5. Leerlingen kunnen bij deze leesronde gebruik maken van de strategiehulpkaarten om te 

weten hoe ze begripsproblemen te lijf kunnen gaan (deze kaarten zijn nu nog niet 
beschikbaar).  

 
2.3. Differentiatie 
Differentiëren met drie niveaugroepen kan op dezelfde manier als u al gewend was. 
 
2.4. Vervolgactiviteit: sleutelschema of schrijfopdracht 
Na het actief lezen gaan de leerlingen verder met de vervolgactiviteit. Deze kan twee vormen 
hebben. Óf het invullen van een schema, óf een schrijfopdracht.  
• Door het invullen van een schema visualiseren leerlingen de tekstinhoud, het helpt hen 

hun mentale plaatje van de tekst compleet te maken. Het schema invullen heeft de meeste 
waarde als leerlingen individueel het schema invullen en daarna vergelijken met 
groepsgenoten. Het schema past bij de tekstinhoud of -structuur of en kan deels voor-
ingevuld zijn.  

• Wanneer leerlingen een schrijfopdracht maken die verband houdt met de tekst, dwingt 
dit hen opnieuw om de tekst actief te lezen en zo goed mogelijk te begrijpen. Uit onderzoek 
weten we bijvoorbeeld dat oefenen met samenvatten leidt tot betere leesvaardigheid. Bij 
een schrijfopdracht is het zinvol vooraf met groepsgenoten inhoud en schrijfplan uit te 
wisselen. Na het schrijven is het zinvol om leerlingen feedback te laten geven op elkaars 
teksten. Deze activiteiten voor en na het schrijven verschillen per schrijfopdracht en 
worden in de leshandleiding toegelicht. 
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2.5. Strategieën 
Het aanleren en toepassen van leesstrategieën verdwijnt niet. Bij niveau AA worden de 
strategieën expliciet aangeleerd, bij de andere niveau’s gaat het vooral om toepassing. 
Daarvoor geeft de weekhandleiding richtlijnen. 
 
2.6. Anders in niveau AA: strategieën aanleren 
In de lessen van niveau AA worden, naast het actief lezen, vijf 
leesstrategieën aangeleerd. Dit zijn voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, vragen 
stellen, verbanden leggen en samenvatten. De strategieën worden aangeleerd in de blokken 1 
tot en met 3, en dan opnieuw in de blokken 4 tot en met 6, zodat leerlingen die halverwege 
groep 4 starten met Nieuwsbegrip, ze ook allemaal aangeboden krijgen.  
 
2.7. Anders in niveau D: ‘De diepte in’ 
Voor niveau D is de leerlijn uitgebreid op basis van de niveaubeschrijvingen 
van de referentieniveaus. Daarbij richt Nieuwsbegrip D zich op het niveau tussen 2F en 3F. Bij 
Nieuwsbegrip D is er daarom extra aandacht voor de tekstsoort, de intenties en woordkeus van 
de schrijver, argumentatie en het analyseren van argumenten, het beoordelen van de waarde 
van de informatie in de tekst en het trekken van conclusies naar aanleiding van (gedeelten 
van) de tekst. 
 
 
3. Interactie 
 
In verschillende onderzoeken is vastgesteld dat interactie in de leesles, het onderling 
bespreken van de tekstinhoud, positief uitwerkt op het worden van een goede lezer. In elke les 
speelt interactie daarom een belangrijke rol. In de basisles van Nieuwsbegrip komt interactie op 
verschillende manieren voor. 
• U houdt vooraf een gesprek met de leerlingen om het lezen voor te bereiden. Daarbij laat u 

de leerlingen voorkennis activeren en voorspellen wat ze in de tekst mogelijk zullen lezen. 
• De leerlingen gaan aan de slag in groepjes en bespreken steeds de delen die ze gelezen 

hebben. Eerst bespreken ze hun eigen vragen en mogelijk onbekende woorden, daarna de 
sleutelvragen. 

• U kunt ervoor kiezen om na de eerste ronde waarin leerlingen de tekst lezen weer een 
gesprek met de hele groep of klas te houden om de eigen vragen van de leerlingen te 
inventariseren.  

• Nadat de leerlingen de tekst met de sleutelvragen doorgewerkt hebben, bespreekt u weer 
met de groep of klas de antwoorden op de sleutelvragen. Doel is vast te stellen of alle 
leerlingen de tekst goed begrepen hebben. Essentieel is dat u bij een antwoord de leerling 
of een andere leerling ook laat vertellen hoe hij/zij achter dat antwoord is gekomen of kan 
uitleggen waarom dat een goed antwoord is. 
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4. Werken in groepjes 
 
Bij het actief lezen werken de leerlingen in groepjes, bijvoorbeeld drietallen.  
U houdt in de gaten of het werken in de groepjes goed verloopt. Neem de tijd om leerlingen te 
laten oefenen met het actief lezen (modelen, ook door leerlingen werkt hierbij uitstekend) en 
evalueer regelmatig of het nog goed loopt. 
In de nabespreking bespreekt u met de groep of klas de antwoorden op de sleutelvragen. 
Streef naar goed geformuleerde antwoorden en vraag de leerlingen steeds waarom ze denken 
dat dit het beste antwoord op de vraag is. 
Eventueel geeft u de leerlingen in de groepjes elk een eigen rol: vragensteller (van de 
sleutelvragen), verslaggever en voorzitter. 
 
 
5. Printen 
 
Niet alle materialen moeten voor elke leerling geprint worden. Hieronder ziet u hoeveel er 
geprint moet worden. Het werkblad actief lezen kunt u eventueel al vooraf printen omdat dit 
elke week hetzelfde is. Het opdrachtblad voor de leerling zal in veruit de meeste gevallen niet 
meer zijn dan één blaadje (dubbelzijdig geprint). 
 

Onderdeel Strategie-
hulpkaart 

Werkblad 
Actief lezen 

Leestekst Opdracht-
blad 

Vooraf Één per 
groepje 

 
Één per 
groepje 

  

Per week  Één per 
leerling  

Één per 
leerling 

Printschema 
 
 
6. Voorbeeldles 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een voorbeeldles, de basisles van niveau B die in week 34 
online komt (zomerles). 
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week 34 – zomerles 2019 – tekst niveau B 

Unieke plekken op de wereld 
 
De Amsterdamse grachtengordel, de piramides in Egypte en de Grand Canyon in de Verenigde 
Staten: allemaal staan ze op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Op deze lijst vind je meer dan 
duizend plekken op de wereld die uniek zijn. Ieder jaar komen er weer nieuwe plekken bij. 
 

Eigendom van de hele wereld 

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties die in 1945 is opgericht. Er zijn 191 landen 5 
aangesloten bij Unesco. Unesco is in 1972 gestart met de Werelderfgoedlijst, waarvoor de aangesloten 
landen een plek kunnen voordragen. Een commissie stemt of de plek aan de lijst wordt toegevoegd. Dat 
gebeurt één keer per jaar. Dat kunnen mooie plekken in de natuur zijn, maar ook plekken die door 
mensen zijn gemaakt. Dan heet het cultureel erfgoed. Een plek die door Unesco als erfgoed wordt 
beschouwd is onvervangbaar. Die plek wordt dan gezien als eigendom van de hele wereld.1 10 
 
Voor de langere termijn 
Als het lukt om een plek te bemachtigen op de lijst, dan is dat in de eerste plaats een blijk van 
waardering. Het is bovendien een goed middel om de aandacht van (buitenlandse) bezoekers te trekken, 
want veel toeristen bezoeken deze plekken. Maar dat is het zeker niet alleen. Het land dat deze status 
aanvraagt, verklaart de plek te zullen behouden en beschermen voor de lange termijn. Zo kunnen we ook 15 
in de toekomst blijven genieten van alle mooie en bijzondere dingen op de aarde.2 en 3  

 
Werelderfgoed Nederland 
Ook in Nederland zijn er plekken die op de lijst staan. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft tien 
werelderfgoederen die door Unesco zijn erkend. Ze vertellen op bijzondere wijze het verhaal van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlanders. Daarbij gaat het om de manier van omgaan met water, 20 
hoe Nederlanders met elkaar samenleven en om de inrichting van het land. Deze werelderfgoederen zijn: 
• de Van Nellefabriek in Rotterdam (2014) 
• de Waddenzee (2009) 
• de Droogmakerij de Beemster bij Purmerend 

(1999) 
• de historische binnenstad van Willemstad op 

Curaçao (1997) 
• de Stelling van Amsterdam (1996) 

• de grachtengordel van Amsterdam (2010)  
• het Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000)  
• het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer 

(1998) 
• het molencomplex Kinderdijk-Elshout 

(1997)  
• Schokland en omgeving (1995)4 en 5 

  
Nieuwe plekken gekozen 
De Werelderfgoedlijst is de afgelopen dagen 
uitgebreid met tientallen culturele locaties en 
natuurgebieden. Een van de nieuwe plekken is 
Babylon in Irak. Dat was ooit het centrum van 
een uitgestrekt rijk. De stad, bekend om zijn 
torens en tempels, werd in de 24e eeuw voor 
Christus voor het eerst genoemd. Ook de acht 
gebouwen die architect Frank Lloyd Wright 
ontwierp, zoals het museum Guggenheim in New 
York, zijn nieuw op de lijst. Welke van deze 
unieke plekken zou jij willen bezoeken?6 

  

Bron: nu.nl, unesco.nl, romeinselimes.nl, werelderfgoed.nl, nos.nl 
Guggenheim New York 

Foto: Justin Lane  

25 

30 

35 
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Werkblad Actief lezen 
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Groepje van:   ___________________________________________________________ 

 

 

 
Aantekeningen  
Noteer hieronder belangrijke informatie,  
onbekende  woorden en eigen vragen. 
 

 
Antwoorden Sleutelvragen 
Noteer de antwoorden op de sleutelvragen van 
het vragenblad. Nummer de antwoorden. 

Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopje 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopje 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopje 3 
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Werkblad Actief lezen 
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Kopje 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopje 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopje 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overige aantekeningen 
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week 34 – 19 augustus 2019 – Opdrachten Actief lezen 
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Actief lezen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleutelvragen 

Tijdens het lezen 
Eigendom van de hele 
wereld 

1. Aan welke voorwaarden moet een plek voldoen om op de 
Werelderfgoedlijst te komen? 

Voor de langere termijn 
 

2. Wat voor effect heeft het als een plek op de 
Werelderfgoedlijst komt?  

3. Leg dit effect uit met één van de voorbeelden uit de 
inleiding. 

Werelderfgoed Nederland 
 

4. Wat zijn de overeenkomsten tussen de Nederlandse 
erfgoederen?  

5. Wat betekenen de jaartallen tussen haakjes? 
Nieuwe plekken gekozen 
 

6. Hoe kun je (in je eigen woorden) uitleggen dat Babylon is 
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst? 

Na het lezen 
Waarom denk je dat landen het fijn vinden om een plek op de Werelderfgoedlijst te krijgen? 
 
 
 

In de lessen van Nieuwsbegrip leer je een tekst actief te lezen. Hoe doe je dat? 
• Je werkt in een groepje. Iedereen heeft een tekst. 
• Je leest om de beurt een stukje hardop voor. 
• Tijdens het lezen denk je hardop. Je zegt het als je een woord niet kent. Dan 

probeer je de betekenis te vinden. Je kunt daarbij de woordhulp gebruiken. 
Als je een vraag hebt bij een stukje, noem je die ook. 

• Samen bespreken jullie waar het stukje over gaat en of jullie begrijpen wat het 
belangrijkste is. 

• Onbekende woorden en vragen schrijven jullie op het Werkblad Actief lezen (in 
de linkerkolom). 

• Na het lezen is er een sleutelvraag. Die bespreken jullie samen. Het antwoord 
schrijven jullie in de rechterkolom op het werkblad. 
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week 34 – 19 augustus 2019 – Opdrachten Actief lezen 
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Sleutelschema 
 
De tekst gaat over de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Door een wwwwh-schema in te vullen krijg je overzicht over de belangrijkste 
informatie in de tekst. Bespreek samen de vragen in het schema. Gebruik de informatie 
uit de tekst voor de antwoorden en vul het schema in. 

 
Vraag Antwoord 
Wat is de Werelderfgoedlijst van Unesco? 
 
 
 

 
 
 

Welke soorten plekken kunnen op de 
Werelderfgoedlijst komen? 
 
 
 

 
 
 

Hoe wordt bepaald welke plekken op de lijst 
komen? 
 
 
 

 

Wat is het doel van deze lijst? 
 
 
 
 

 

Waarom willen landen graag dat plekken in 
hun land op de Werelderfgoedlijst komen? 
 
 
 

 

Waarmee hebben de plekken op de lijst in 
het Koninkrijk der Nederlanden te maken? 
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 Weekoverzicht 

 

Onderwerp: Werelderfgoedlijst Unesco 
Lesdoel: De leerlingen leren om in groepjes de 
tekst te lezen en te bespreken volgens de aanpak 
van Actief lezen aan de hand van sleutelvragen. 
Leesdoel: De leerlingen kunnen 
beargumenteren waarom het voor een land 
interessant is om een plek op de 
Werelderfgoedlijst te krijgen. 
Uitleg: Actief lezen en woordhulp (ophelderen van onduidelijkheden) 
Sleutelschema: WWWWH-schema 
 

 
Leesles andere tekstsoort: informatieve tekst (over de betekenis van de plek op de Werelderfgoedlijst 

voor de Waddenzee) 

Woordenschat (doelwoorden uit de leesteksten):  
 

   
uniek 
onvervangbaar 
van waarde zijn 
opstellen 
aanmelden 
de lange termijn 
historisch 
uitbreiden 
uitgestrekt 
de combinatie 

voordragen 
de commissie 
culturele 
beschouwen 
bemachtigen 
een blijk van waardering 
de status 
voor de lange termijn 
erkennen 
uitgestrekt  

de nominatie  
honoreren 
waarborgen  
universeel   
de status  
de inventarisatie 
het dossier 
achten  
esthetisch 
op gelijke voet 

√ Check de suggesties voor semantisering van de woorden in de handleiding online. 
 
Materiaal en voorbereiding  

• Voor alle leerlingen: tekst en sleutelschema (uit de opdrachten) kopiëren. Per leerling of per groepje 

het werkblad Actief lezen en het vragenblad (uit de opdrachten) klaarleggen. 

• Per groepje een hulpblad ophelderen van onduidelijkheden1 en de woordhulp (Basismateriaal). 

• Kopieer de woordenlijst voor de leerlingen die deze nodig hebben. 

 

 

Debatteren 

Stelling 1: Kinderen moeten meebeslissen over de plek die een land op de Werelderfgoedlijst wil hebben. 

Stelling 2: Er moet een maximum komen aan het aantal plekken op de Werelderfgoedlijst. 

                                                           
1 Dit hulpblad is nu nog niet beschikbaar. 

√ Jeugdjournaal 
√ Squla-quiz 
√ Jeugdbiebtips 
   NB Schrijven 
   NB Thuis 

https://www.schooldebatteren.nl/landingspagina-view/meebeslissen-over-de-plek-die-een-land-op-de-werelderfgoedlijst/?utm_source=referral&utm_medium=nieuwsbegrip&utm_campaign=stelling_werelderfgoedlijst
https://www.schooldebatteren.nl/landingspagina-view/maximum-komen-aantal-plekken-werelderfgoedlijst/?utm_source=referral&utm_medium=nieuwsbegrip&utm_campaign=stelling_plekken_werelderfgoedlijst
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Werkwijze 

• Introduceer het onderwerp klassikaal met behulp van de digibordtool voorspellen. 

• Geef uitleg over de werkwijze bij Actief lezen (lesdoel, zie toelichting). Vertel ook wat het leesdoel is. 

• Groepjes II en III werken in drietallen met de tekst, sleutelvragen, het werkblad Actief lezen en het 

sleutelschema.  

• Begeleid zelf groep I. Maak gebruik van de modeltekst, de sleutelvragen en de hulpvragen. Laat de 

leerlingen na verlengde instructie zelf in groepjes werken aan het sleutelschema. 

• Nabespreking: check of lesdoel en leesdoel bereikt zijn. Laat leerlingen zelf 

antwoorden checken en bespreek het proces na. Neem de werkbladen Actief lezen in 

om inzicht te krijgen in het werk van de verschillende groepjes. 
 

Toelichting 

 

Modeltekst, sleutelvragen en hulpvragen  
 
Modelen van de inleiding m.b.t. actief lezen en ophelderen van onduidelijkheden 

 

Unieke plekken op de wereld 

De Amsterdamse grachtengordel, de piramides in Egypte en de Grand Canyon in de Verenigde 

Staten: allemaal staan ze op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Wat zou dat zijn, de 

Werelderfgoedlijst? Het lijkt me een belangrijk woord. Ik kijk of ik stukjes van het woord ken. Het is een 

lijst van werelderfgoed. Daarin herken ik wereld, erf en goed. Het is misschien iets wat met erven te 

maken heeft, dus dat je het krijgt van iemand. Ik lees even verder, want daar staat misschien nog iets 

uitgelegd over deze lijst. Op deze lijst vind je meer dan duizend plekken op de wereld die uniek 

zijn. Oh, hier staat inderdaad uitgelegd wat er op de lijst staat. De Werelderfgoedlijst is dus een lijst 

met plekken op de wereld die uniek zijn. Dat stond ook al in de titel. Ieder jaar komen er weer 

nieuwe plekken bij. 

Wat hebben jullie mij horen doen? Ik dacht hardop na over het woord Werelderfgoedlijst. Ik heb 

Actief lezen en sleutelvragen 

In de basislessen nieuwe stijl ligt de nadruk op het onderdeel Actief lezen. Onder actief lezen 

verstaan we het lezen van de tekst in drietallen, waarbij leerlingen in interactie met elkaar 

bespreken waar de tekst over gaat. Hierbij zijn ze gericht op de inhoud. Bij het actief lezen 

stimuleren we leerlingen om te voorspellen, onduidelijkheden op te helderen en zelf vragen te 

stellen. Hiervan maken ze notities op het werkblad Actief lezen (linkerkolom) Na het lezen 

bespreken en beantwoorden ze bij elk stukje zogenaamde sleutelvragen. De sleutelvragen 

stimuleren leerlingen om verbanden te doorzien, afleidingen te maken en de tekst samen te 

vatten.  Deze activiteiten zijn erop gericht de leerlingen te ondersteunen in het vormen van een 

mentaal plaatje van de tekst.  

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de leerlingen eerst de tekst actief lezen en bespreken en 

daarna pas de sleutelvragen beantwoorden. 

Voorkom dat de leerlingen zich alleen richten op het beantwoorden van de vragen. Dat kunt u 

sturen door ze te vragen om op het werkblad ook iets in te vullen in de linkerkolom. 
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daarvoor de strategie ophelderen gebruikt. Die staat ook op de woordhulp. Als je actief leest, dan sta je 

ook stil bij onbekende woorden. Je bespreekt samen of het belangrijk is om het woord te begrijpen. 

Wat ik me nog afvraag: Waarom worden de Amsterdamse grachtengordel, de piramides en de Grand 

Canyon hier genoemd? Wat denken jullie? 

Het zijn voorbeelden van unieke plekken die op de Werelderfgoedlijst staan. 

Als je actief leest, stel je zelf ook vragen tijdens het lezen. En je bespreekt samen of je begrijpt wat er 

staat. Onbekende woorden en vragen kun je op het werkblad schrijven. 

 

Laat één van de leerlingen hardop denkend het volgende stukje lezen. 

Leg uit: als je in je groepje actief aan het lezen bent, ga je ook de sleutelvragen bij de tekst bespreken. 

In de tekst zie je na elk stukje een nummer staan. Bij elk nummer hoort een sleutelvraag. 

Let op: De vragen in de witte vlakken hieronder zijn hulpvragen of aanwijzingen. Gebruik deze alleen 

als deze relevant zijn voor de  leerlingen. Als de leerlingen de sleutelvraag direct kunnen beantwoorden 

is een hulpvraag waarschijnlijk niet nodig. Als bijvoorbeeld onbekende woorden al besproken zijn tijdens 

het hardop denkend lezen, dan is het niet nodig om dit woord nogmaals te bevragen. 

 

Sleutelvragen en hulpvragen: 

 

Eigendom van de hele wereld 

Sleutelvraag 1: Aan welke voorwaarden moet een plek voldoen om op de Werelderfgoedlijst te komen? 

Hulpvraag: Wat betekent voordragen in regel 7? Wat doen de landen? (strategie ophelderen) 

Hulpvraag: Wat is cultureel erfgoed in regel 9? Kijk in de zin ervoor. (strategie ophelderen) 

 

Voor de langere termijn 

Sleutelvraag 2: Wat voor effect heeft het als een plek op de Werelderfgoedlijst komt? Zeg het in je 

eigen woorden. 

Hulpvraag: Wat betekent bemachtigen in r. 12? (strategie ophelderen) 

Hulpvraag: Wat betekent de status in r. 14? (strategie ophelderen) 

Sleutelvraag 3: Leg dit effect uit met één van de voorbeelden uit de inleiding.  

Hulpvraag: Wat moet een land doen als een plek op de wereldranglijst komt? (r 14-15) (strategie 

verbanden) 

 

Werelderfgoed Nederland 

Sleutelvraag 4: Wat zijn de overeenkomsten tussen de Nederlandse erfgoederen? 

Hulpvraag: Wat betekent erkend (r. 19)? (strategie ophelderen) 

Hulpvraag: Waarom staat hier het Koninkrijk der Nederlanden en niet Nederland? (afleiden) 

Sleutelvraag 5: Wat betekenen de jaartallen tussen haakjes?  

Hulpvraag: Hoe kun je dat afleiden? Kijk nog eens naar het stukje Eigendom van de wereld (r. 7-8). 

 

Nieuwe plekken gekozen 

Sleutelvraag 6: Hoe kun je (in je eigen woorden) uitleggen dat Babylon is toegevoegd aan de 

Werelderfgoedlijst? 

Hulpvraag: Weet je nog aan welke voorwaarden een plek moet voldoen? Kijk nog eens naar het stukje 

Eigendom van de wereld. 
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bemachtigen = iets met veel moeite krijgen 

beschouwen = iets op een bepaalde manier zien of voelen 
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voor de lange termijn = voor een lange periode 
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Sleutelvragen 
 
Tijdens het lezen 
Eigendom van de hele 
wereld 

1. Aan welke voorwaarden moet een plek voldoen om op de 
Werelderfgoedlijst te komen? 
• Het moet een plek zijn in één van de 191 landen die 

zijn aangesloten bij Unesco. 
• Het moet een unieke plek zijn in de natuur of door 

mensen gemaakt (cultureel). 
• Het land moet de plek hebben voorgedragen. 
• Een commissie moet de plek goedkeuren. 

Voor de langere termijn 
 

2. Wat voor effect heeft het als een plek op de 
Werelderfgoedlijst komt?  
• Het is een blijk van waardering voor de plek. 
• Het is een middel om toeristen te trekken. 
• Het is een verklaring dat het land de plek zal 

behouden en beschermen voor de toekomst. 
 

3. Leg dit effect uit met één van de voorbeelden uit de 
inleiding. 
Voorbeeld: de piramides in Egypte 
Toen de piramides op de Werelderfgoedlijst kwamen vond 
de regering van Egypte goed nieuws. De piramides 
trekken veel toeristen en dat is goed voor een land. 
Egypte zorgt ervoor dat de piramides bewaard blijven 
(anders zouden ze misschien al slecht bewaard zijn 
gebleven). 

Werelderfgoed Nederland 
 

4. Wat zijn de overeenkomsten tussen de Nederlandse 
erfgoederen?  
Het zijn allemaal erfgoederen die op een bijzonder manier 
het verhaal vertellen van Nederland: omgaan met water, 
hoe Nederlanders met elkaar samenleven en de inrichting 
van het land. 

5. Wat betekenen de jaartallen tussen haakjes? 
De jaartalen geven aan wanneer het erfgoed op de 
Werelderfgoedlijst is gekomen. Dat kun je afleiden uit 
regel 8: één keer per jaar beslist een commissie welke 
nieuwe plekken op de lijst komen. 

Nieuwe plekken gekozen 
 

6. Hoe kun je (in je eigen woorden) uitleggen dat Babylon is 
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst? 

Na het lezen 
Waarom denk je dat landen het fijn vinden om een plek op de Werelderfgoedlijst te krijgen? 
Vanwege de effecten die een plek op de Werelderfgoedlijst heeft (zie sleutelvraag 2). 
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Sleutelschema 
 
Vraag Antwoord 
Wat is de Werelderfgoedlijst van Unesco? 
 
 

De Werelderfgoedlijst is een lijst met unieke 
plekken op de wereld. 
 

Welke soorten plekken kunnen op de 
Werelderfgoedlijst komen? 
 
 

Zowel plekken in de natuur als plekken die 
door mensen zijn gemaakt kunnen op de lijst 
komen. 
 

Hoe wordt bepaald welke plekken op de lijst 
komen? 
 
 

Landen kunnen elk jaar plekken voordragen 
en een commissie bepaalt of de plek op de 
Werelderfgoedlijst komt. 

Wat is het doel van deze lijst? 
 
 
 

Het doel is om ervoor te zorgen dat we ook 
in de toekomst kunnen blijven genieten van 
alle mooie en bijzondere dingen op aarde. 

Waarom willen landen graag dat plekken in 
hun land op de Werelderfgoedlijst komen? 
 
 

Als een plek op de lijst komt, is dat een goed 
middel om toeristen te trekken en het is 
zeker dat de plek voor de lange termijn 
wordt behouden en beschermd. 

Waarmee hebben de plekken op de lijst in 
het Koninkrijk der Nederlanden te maken? 
 
 
 

De plekken in het Koninkrijk der Nederlanden 
hebben te maken met omgaan met water, 
met elkaar samenleven en de inrichting van 
het land. 
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De Nieuwsbegripbieb – Titels bij week 34  

 

De urnen van Machu Picchu 
Peters, Rein 
Vanaf 10 jaar 
B-boek 
 
In 1582 houden de Spanjaarden Peru al 
50 jaar bezet. Alleen Macchu Picchu is 
nog vrij. Kroonprins Sinchi (13) gaat met 
zijn vrienden Tuco, Nadi en de wijze 
Amauta op zoek naar een plek waar zijn 
volk kan gaan wonen. 

 

Op mysterieuze plaatsen 
Adasiewicz, Sue 
Vanaf 10 jaar 
J-boek 
 
Informatie over mysterieuze plekken op 
aarde, zoals Stonehenge, de piramide van 
Kukulcan, geheimzinnige lichten, 
Paaseiland met zijn beelden en de 
Bermuda Driehoek. 

 

Pompeï en andere verdwenen steden 
Malam, John 
Vanaf 10 jaar 
J-boek 
 
Lees over beroemde verdwenen steden 
op de hele wereld. Hoe ze verdwenen en 
weer teruggevonden werden. 

 

Verbluffende wereldwonderen: de coolste 
plekken en ervaringen op aarde 
Butterfield, Moira 
Vanaf 10 jaar 
J-boek 
Maak de vreemdste wereldreis ooit en 
ontdek grappige, interessante en 
wonderlijke weetjes over de meest 
waanzinnige plekken ter wereld. Reis mee 
naar het Chinese terracottaleger of het 
carnaval in Rio 

 

Wereldwonderen 
Neutkens, Susanne 
Vanaf 10 jaar 
J-boek 
 
In 2007 werd een nieuwe lijst bekend 
gemaakt met wereldwonderen. Een lijst 
van Unesco met bouwwerken maar ook 
bijzondere natuurgebieden. 

 

De Akropolis 
Shuter, Jane 
Vanaf 11 jaar 
J-boek 
 
Over waarom de Akropolis in het oude 
Athene werd gebouwd. Met veel foto's in 
kleur. 

 

De wadden 
Severs, Yono 
Vanaf 11 jaar 
J-boek 
 
Beknopte informatie over de 
Waddeneilanden. 

 

Babylon, Mesopotamië 
Ruffieux, Jean Marie 
Vanaf 12 jaar 
J-boek 
 
Aan de hand van foto's en tekeningen in 
kleur wordt verteld over Babylon en 
andere steden in het oude Mesopotamie. 

 

De Bosatlas van het cultureel erfgoed 
- 
Vanaf 12 jaar 
In dit boek wordt in 1000 kaarten en 
afbeeldingen het erfgoed van Nederland 
in kaart gebracht. De atlas bevat 
informatie over kastelen, molens, parken, 
sportpaleizen, bedevaarten, volksfeesten, 
bloemencorso's en vele andere 
onderwerpen. Met speciale aandacht voor 
Nederlands erfgoed in het buitenland.  

 

Verdwenen werelden 
Howe, John 
Vanaf 13 jaar 
J-boek 
 
Beschrijvingen van 24 niet meer 
bestaande historische en mythologische 
werelden. Zoals bijvoorbeeld: Babylon, 
Pompeii en Persepolis. 

 

Waddenzee werelderfgoed 
- 
Vanaf 14 jaar 
 
De geschiedenis, kenmerken, invloed van 
de mens en bescherming van het 
Waddenzeegebied, dat sinds 2009 de 
status van werelderfgoed heeft. 
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